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Reglement KNCV-sectie: Dutch Catalysis Society 

  

  

De sectie Dutch Catalysis Society (DCS) van de KNCV is opgericht c.q. toegelaten ingevolge besluit van 

de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 21 augustus 1969. 

  

Dit reglement is goedgekeurd door het KNCV-Bestuur 19 maart 2019.  

  

1. Doel  

Het doel van de sectie is: De bevordering van de kennis van katalyse en behartiging van de professionele 

belangen van de katalyse gemeenschap in Nederland.  

  

2. Werkwijze  

Het doel wordt nagestreefd door bijvoorbeeld het beleggen van vergaderingen, het organiseren van 

symposia, het instellen van werkgroepen, het onderhouden van contacten met gelijkgerichte groeperingen 

in binnen- en buitenland en het doen uitgeven van een prijs en/of reisbeurs.  

  

3. Lidmaatschap  

a. Lid kunnen worden zijn zij die de doelstelling onderschrijven en bereid zijn om te voldoen aan de aan 

het lidmaatschap van de sectie verbonden verplichtingen.   

b. Het lidmaatschap van de sectie wordt beëindigd door schriftelijke opzegging uiterlijk anderhalve maand 

voor het einde van het lopende verenigingsjaar (dus vóór 15 november van het kalenderjaar) of door 

overlijden. Over royement op andere gronden beslist de ledenvergadering van de sectie.  

  

4. Rechten en plichten van de leden  

Leden hebben het recht te stemmen op de ledenvergadering van de sectie en hebben het recht op 

deelname aan de activiteiten. Aan deelname aan activiteiten kunnen kosten verbonden zijn. Leden hebben 

de plicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie. Van de leden wordt verwacht dat zij, voor zover dit in 

hun vermogen ligt, daadwerkelijk zullen bijdragen tot het verwezenlijken van de doelstellingen van de sectie.  

  

5. Bestuur   

a. Het sectiebestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden. De leden van het sectiebestuur 

worden door de leden van de sectie uit hun midden gekozen. De bestuursleden dienen KNCV-lid te 

zijn.   

b. De sectiebestuursleden treden af na een zittingsperiode van maximaal drie jaar. Zij zijn eenmaal direct 

herkiesbaar.   

c. De kandidaatstelling voor het sectiebestuur geschiedt op voordracht van het sectiebestuur. Aan een 

dergelijke voordracht kan een extra kandidaat toegevoegd worden mits deze door minimaal 5 leden 

wordt voorgedragen. Daartoe zijn per kandidaat de handtekeningen vereist van ten minste 5 leden van 

de sectie. Benoeming geschiedt door de ledenvergadering van de sectie nadat zij – indien er meer 

kandidaten dan vacatures zijn – eerste een keuze heeft gemaakt.  

d. Voor en namens de secretaris van de sectie, wordt het bijhouden van een ledenlijst van de sectie, en 

het in overleg verrichten van administratieve en/of boekhoudkundige werkzaamheden verzorgd door 

het KNCV-secretariaat.  
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e. De vergaderingen van het sectiebestuur worden door of namens de voorzitter van de sectie belegd; 

het tijdstip daarvan wordt zo spoedig mogelijk doch ten minste twee weken voor de vergadering aan de 

leden van het sectiebestuur bekend gemaakt onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. 

De voorzitter van de sectie is verplicht een vergadering te beleggen binnen drie weken na een daartoe 

strekkend schriftelijk verzoek van twee of meer leden van het sectiebestuur, welk verzoek tevens het 

te behandelen onderwerp moet vermelden. Dit onderwerp moet, na vaststelling van de notulen van de 

voorafgaande sectiebestuursvergadering, het eerst aan de orde worden gesteld. De secretaris van de 

sectie draagt er zorg voor dat de door het sectiebestuur gedane benoemingen zo spoedig mogelijk 

bekend worden gemaakt aan de leden van de sectie.  

f. De leden van het sectiebestuur hebben voor het bijwonen van een vergadering van het sectiebestuur 

en voor het houden van een bespreking in het belang van de sectie recht op vergoeding van 

redelijkerwijs gemaakte reis- en verblijfkosten in het geval hun eigen werkgever deze kosten niet wil of 

kan vergoeden.   

g. Bij ontstentenis van een sectiebestuurslid tijdens een verenigingsjaar kan het sectiebestuur voor de 

vervulling van de ontstane vacature voor de overgebleven periode van het verenigingsjaar een opvolger 

benoemen. In het geval dat de sectie gedurende langere tijd geen sectiebestuur heeft kan het KNCV-

bestuur besluiten om deze taak tijdelijk over te nemen. Op zo kort mogelijke termijn wordt vervolgens 

een ledenvergadering van de sectie belegd om een oplossing te vinden voor dit probleem.   

  

6. VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN  

a. Voor het nemen van geldige besluiten moet ten minste de helft van het aantal sectiebestuursleden op 

de bestuursvergaderingen aanwezig zijn. Bij het staken der stemmen wordt het voorstel als verworpen 

beschouwd. Blanco uitgebrachte stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd  

b. Ledenvergaderingen van de sectie en andere bijeenkomsten worden bijeengeroepen door het 

sectiebestuur. Indien tenminste tien sectieleden dit nodig oordelen wordt door het sectiebestuur een 

vergadering uitgeschreven.  

c. De ledenvergaderingen van de sectie worden tenminste veertien dagen voor de datum van de 

vergadering aangekondigd door het sectiebestuur door rondzending van een circulaire en/of e-mail aan 

alle leden. Tenminste éénmaal per jaar wordt een ledenvergadering van de sectie gehouden. De 

vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de sectie of, bij diens verhindering, door één van 

de andere bestuursleden.  

d. Eénmaal per jaar wordt onder auspicien van de DCS het Netherlands’ Catalysis and Chemistry 

Conference (NCCC) georganiseerd. Ooit ontstaan vanuit de DCS, is het NCCC inmiddels juridisch 

onafhankelijk met eigen statuten, eigen financien en een eigen bestuur. Een van de DCS bestuursleden 

maakt deel uit van het NCCC bestuur. 

e. Jaarlijks worden maximaal 3 reisbeurzen (a 500 Euros) uitgereikt aan BSc of MSc chemie of chemische 

technologie studenten voor een buitenlandstage op het gebied van katalyse. 

f. Eénmaal per twee jaar wordt in samenwerking met de industrie een meer praktische katalyse workshop 

georganiseerd gericht op HBO, maar open voor allen.  

g. De sectie reikt iedere twee jaren de “KNCV-DCS Thesis Award” uit (certificaat en 1250 Euros), voor 

het beste proefschrift van de voorafgaande twee kalenderjaren op het gebied van katalyse in 

Nederland. De procedure omtrent nominaties, selectie en uitreiking wordt nader toegelicht in het 

Reglement (vakgebied)-prijs dat door het sectiebestuur is opgesteld.  

h. De sectie reikt iedere vijf jaren de “Netherlands Catalysis and Chemistry Award” uit. De NCCA erkent 

en stimuleert significante prestaties van individuen in fundamentele en/of industriële katalyse. De 
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selectie is gebaseerd op prestaties en bijdragen die in de afgelopen 10 jaar zijn geleverd. De NCCA 

(certificaat en 10 kEuros) wordt gezamenlijk met de Nederlandse Organisatie voor Katalyse Industrie 

(VIRAN) (50/50) gesponsored. 

  

7. FINANCIËN   

a. Ieder sectielid betaalt een jaarlijkse contributie. De hoogte van deze contributie wordt op voorstel van 

de KNCV tijdens een KNCV-ledenvergadering vastgesteld.  

b. De contributie moet worden voldaan aan het begin van het verenigingsjaar dat loopt van 1 januari tot 

en met 31 december.  

c. De contributies worden toegevoegd aan het KNCV-Sectiefonds (KS-fonds) als geoormerkte reserves 

voor de betreffende sectie. De omvang van deze reserves kan ieder gewenst moment worden 

opgevraagd bij het KNCV-bureau.  

d. Activiteiten van de sectie worden gefinancierd uit de geoormerkte reserves van de sectie.  

e. Op basis van een begroting die is ingediend bij het bestuur van de KNCV voorafgaand aan het jaar 

waarin de activiteiten plaatsvinden, kan het bestuur van de sectie naar eigen inzicht over deze reserves 

beschikken.  

f. Indien de reserves van de sectie niet voldoende zijn om de activiteiten van de sectie te bekostigen, kan 

door het bestuur van de sectie een beroep worden gedaan op de overige reserves in het KS-Fonds. 

Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij de voorzitter van het KNCV-bestuur door 

ten minste twee leden van het sectiebestuur. Na goedkeuring van het KNCV-bestuur zullen de 

benodigde middelen, indien en voor zover beschikbaar, aan de sectie worden verstrekt.  

g. Om het KS-Fonds revolverend te houden, zal in overleg met de secties en indien de middelen het 

toestaan, 10% van de contributie-inkomsten van de secties ten goede komen aan het KS-Fonds. 

  

8. STEMMING  

a. Het ter ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de sectie omtrent de uitslag van 

een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover 

gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de sectie de juistheid 

daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering van 

de sectie of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 

stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van 

de oorspronkelijke stemming.  

c. Tenzij dit reglement anders bepaalt, worden alle besluiten van de ledenvergadering van de sectie 

genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  

d. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.  

e. Alle stemmingen over de benoeming van personen geschieden schriftelijk. Alle overige stemmingen 

geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de sectie een schriftelijke stemming gewenst acht of 

één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij 

ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde 

hoofdelijke stemming verlangt.  

f. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een 

tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming over de 

voorgedragen kandidaten plaats tussen de twee partijen die bij de eerste stemming de meeste 



  

  

  
KNCV – Reglement Sectie (standaard)    bladzijde. 4 van 4  

  

stemmen hebben verkregen. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, 

beslist het lot wie van beiden is verkozen.  

g. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, wordt het voorstel 

geacht te zijn verworpen.  

h. Een eenstemmig besluit van alle leden van de sectie, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, 

heeft, mits met voorkennis van het bestuur van de sectie genomen, dezelfde kracht als een besluit van 

de ledenvergadering van de sectie.  

i. Zolang in een ledenvergadering van de sectie alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen 

geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende 

onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding -  ook al heeft geen 

oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschiedt of is enig ander voorschrift 

omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet 

in acht genomen.  

  

  

  

9. ALGEMENE BEPALINGEN  

a. Wijziging van dit reglement kan slechts geschieden bij besluit van de KNCV Algemene 

Ledenvergadering (ALV), genomen met meerderheid van stemmen, en na goedkeuring door het  

KNCV-bestuur.   

b. De sectie kan worden opgeheven door de KNCV Algemene Ledenvergadering (ALV) op voorstel van 

de ledenvergadering van de sectie of op voorstel van het KNCV-bestuur. Het voorstel tot opheffing 

wordt genomen op een ledenvergadering van de sectie met meerderheid van stemmen, indien 

tenminste tweederde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien aan deze laatste eis 

niet is voldaan, wordt hiertoe na tenminste twee en ten hoogste zes maanden opnieuw een 

ledenvergadering van de sectie belegd, waarin het besluit tot opheffing van de sectie met meerderheid 

van stemmen kan worden genomen. Indien de sectie wordt opgeheven vervallen de overgebleven 

geldmiddelen aan de KNCV.  

c. Als een sectie internationale samenwerkingen en/of verplichtingen wil aangaan, dient dit in overleg met 

het KNCV-bestuur te geschieden en bij voorkeur in het kader van de bestaande internationale 

organisaties waar de KNCV in participeert.  

  

10. SLOTBEPALING  

In gevallen waarin het reglement niet voorziet, is het sectiebestuur bevoegd zelfstandig te beslissen. Het is 

deswege verantwoording schuldig aan de ledenvergadering.   

  

Dit reglement vervangt alle eerdere reglementen, mondeling of schriftelijk, in verband met het onderwerp 

van dit Reglement  

  

  


